Svenska Welsh Corgi Klubben
Protokoll styrelsemöte
Mötesdatum: 19 januari 2021
Tid: 19:00
Zoom-möte.
Närvarande: Angelica Nilsson (lämnade efter punkt 7), Annette Nordenstad, Cor van der
Beek, Eva Sahlin, Fia Nilsson, Jennica Skoglund (ansluter efter punkt 6), Josefine
Hermansson, Johanna Gull, Victoria Axelsson,
Inte närvarande/anmält förhinder:
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Johanna Gull.
3. Val av justerare
Till justeringsman valdes Fia Nilsson.
4. Justering av dagordningen
Till dagordningen lades ytterligare några punkter till på inkommande då mötet flyttades fram
så ytterligare mail hunnit komma in.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
6. Ekonomisk rapport
- Plusresultat för 2020, trots att bedrägeriärendet lagts ner och skrivits upp som
kostnad på 2020.
- Kennelannonser som inte är betalda skall tas bort från hemsidan. Victoria kontaktar
webmaster.
- Kostnader för de två senaste WCP går igenom, och kostnaden till redaktören
godkäns.
- Återkommande fakturor så som SKK, de för WCP och förrådet i Stockholm kräver
inte styrelsebeslut från möte utan det räcker att kassör och ordförande godkänner
betalningen.
7. Inkommande post och utgående post
Inkommande post:
1. Mail angående Agrias höftstatistik och Folksams.
Avelskommiteen har framfört till både Agria och Folksam att vi tycker att statiskiken

2.
3.
4.
5.
6.

är högst bristfällig, både pga att raserna räknas som en, men också att ålder och
orsak till de olika skadorna beror på.
Vill medlem i klubben driva frågan vidare mot SKK så får det göras i deras eget
namn, och inte i klubbens. Avelskommitteen driver klubbens talan i ärendet och har
framfört klubbens åsikt.
Årets Corgi - Angelica lägger ut information på Facebook om hur man räknar
poängen och var de ska skicka in sina resultat.
Inbjudan från SKK
Specialklubbskonferens
Inbjudan från SBK - digital regelkonferens för bruks, lydnad och rally.
Ny medlemsstatistik.

Utgående post:
1.
8. Kommittérapporter:
Avelskommittée
- Enkäten för Pembroke är fortfarande öppen, men stängs i slutet av januari för
sammanställning.
- Skrivelse till valpköpare på hemsidan.
WCP redaktionen
- Nästa nummer av WCP - pratar om förslag till artiklar.
Utställningskommittén
- Dialog med SKK angående felbedömning av domare pågår.
- Utställningar 2021 - Gimo i maj, domare från Danmark, och sedan Morokulien,
domare från Australien och Nya Zeeland. Planering pågår för fullt för att försöka lösa
så de går att genomföra.
- Utställningar 2023.
Vallningskommittén
- Två vallningsdagar på får och en på nöt planeras.
Webkommittén
- Inget rapporterat.
PR och Mässansvarig
- Inget rapporterat.
BPH-ansvarig
- Precis börjat kolla om det kanske går att kolla på något mot hösten.
Aktivitetskommiteen
- Inget rapporterat.

Facebook
1129 medlemmar.
9. Övriga frågor
- Almanacka 2021, alla är inte sålda än. Lägger ut inlägg på Facebook och hemsidan.
- Årsmöte. Blir inget i mars utan skjuts framåt, har till 15 maj på oss att bestämma oss
hur vi genomför det. För tidigt att ta beslut ännu.
10. Nästa möte
3 mars 19:00
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Johanna Gull

Mötesordförande: Cor van der Beek

___________________________ ____________________________
Mötesjusterare: Fia Nilsson
___________________________

